
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.02.2018 

 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.02.2018, переможцями 
визначено: 
 1.Фізична особа - підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання 
робіт з оцінки об’єкта  оренди:  нежитлових  приміщень вбудованих в одноповерхову  
будівлю (Літ. А-1) загальною площею 28,56 кв.м (приміщення № 4 кладової – 5,1 кв.м, 
відгороджена частина приміщення  № 2 залу 14,2 кв.м, частини приміщення                                 
№ 1 – 1,0 кв.м та частини приміщення № 2 – 8,26 кв.м). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька область., Василівський район,  с. Зелений Гай, вул. Зелена, 14. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  
від дати підписання договору.   

2. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованого в одноповерхову будівлю статистики                              
(Літ. А-1) реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлового приміщення № 4,  
загальною площею 29,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                     
м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Вартість виконання  робіт з оцінки - 3 974 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

3. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко ” на виконання робіт з оцінки об’єкта  
оренди:   вбудованих  в одноповерхову будівлю статистики  (Літ. А-1) реєстровий номер 
02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлових приміщень № 5, № 6, загальною площею 41,2 кв.м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ,                                              
пров.  Торговий, 2. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 995 грн, строк виконання робіт з 
оцінки - 4 календарні дні  від дати підписання договору. 

4. Фізична особа - підприємець Жуган Віра Станіславівна  на виконання робіт з 
оцінки об’єкта  оренди:  нежитлового приміщення № 13, площею 20,6 кв.м, першого 
поверху адміністративної будівлі Літ. А, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ505. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Приморськ,                               
вул. Соборна, 80.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 993 грн, строк виконання робіт з 
оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

5. Фізична особа - підприємець Башірова Лариса Олексіївна на виконання робіт 
з оцінки об’єкта  оренди: окремо розташованої  будівлі складу (Літ. А, прим. з № 1 по № 7 
включно), загальною площею 1125,00 кв м, воріт  № 1, № 2, паркану № 3 та вимощення І, 
реєстровий № 14373165.5.МУФЦЖЧ742. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 
область, Бердянський район, c. Роза,   пров. Космічний, 17. Вартість виконання  робіт з 
оцінки – 4800 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання 
договору. 

6. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович  на виконання робіт 
з оцінки об’єкта  оренди:  нежитлових приміщень з № 3 по № 10 включно, загальною 
площею 114,40 кв м, першого поверху будівлі (Літ. Д3). Місцезнаходження об'єкта 
оцінки:  м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 995 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5  календарних днів  від дати підписання договору. 

 


